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Z LISTU BISKUPÓW ARCHDIECEZJI KATOWICKIEJ,  
DIECEZJI GLIWICKIEJ I OPOLSKIEJ  

W 25. ROCZNICĘ USTANOWIENIA MATROPOLII GÓRNOŚLĄSKIEJ 
1. „Idźcie i głoście!”. To misyjne polecenie towarzyszy nam w trwającym roku 
duszpasterskiej pracy. Przywołane słowa Chrystusa Zmartwychwstałego stały się ćwierć  
wieku temu jednym z kluczowych argumentów przemawiających za przystąpieniem do  re-
formy struktur administracyjnych Kościoła w Polsce. 

U  progu  1992  roku papież  Jan  Paweł  II  napisał  do polskich  biskupów: „Przeobra-
żenia  te  pozostają  w  organicznym  związku  z  Chrystusowym  poleceniem  skierowanym 
do Apostołów po zmartwychwstaniu:   Idźcie więc i nauczajcie wszystkie  narody  udziela-
jąc im chrztu w imię Ojca i Syna  i Ducha Świętego.  

Po zmianach społeczno-ustrojowych należało  zwiększyć liczbę  metropolii, aby lepiej 
odpowiedzieć na potrzeby duszpasterskie wiernych i skuteczniej koordynować inicjatywy  
pastoralne. Widziano  także konieczność  ustanowienia nowych diecezji, w zależności  od  
zaludnienia  poszczególnych  regionów.  Decyzję  tę  motywowano  też  pragnieniem lep-
szej organizacji sieci parafialnej, katechizacji, życia sakramentalnego, nauczania religii w 
szkołach  i  działalności charytatywno-opiekuńczej. Ponadto nowe struktury miały służyć  
budzeniu  wiary,  nadziei  i  miłości  w sercach wiernych oraz być skutecznym narzędziem 
nowej ewangelizacji i religijno- moralnego odrodzenia narodu na progu trzeciego tysiącle-
cia. 

Wymienione racje duszpasterskie papież Jan Paweł II potwierdził i zawarł w bulli ogło-
szonej 25 marca 1992 r : Totus Tuus Poloniae populus (z łac.  Cały Twój lud w Polsce). Na 
mocy tego dokumentu Ojciec Święty powołał 8 nowych metropolii i 13 nowych diecezji.  
Wśród nich metropolię katowicką, w skład której weszły  diecezja opolska, nowoutworzona  
diecezja gliwicka  i  diecezja katowicka,  podniesiona  do  rangi archidiecezji. 

2.  W perspektywie wielowiekowej historii Kościoła 25 lat to zaledwie chwila. Jednak 
Kościół, doświadczony pedagog, ofiaruje nam czas, aby każdy dzień naszego życia  wypeł-
nić  odkrywaniem  Bożych  tajemnic  i  świadczeniem o miłości  Boga  do człowieka.  Tą 
logiką kieruje się również  Wielki Post, przeżywany przez nas aktualnie czas nawrócenia i 
przygotowania do Świąt Wielkanocnych.  

Liturgię słowa Bożego dzisiejszej niedzieli wypełniły obrazy upadku pierwszych rodzi-
ców i kuszenia Pana Jezusa na pustyni.  Ukazany w Księdze Rodzaju grzech Adama  i Ewy 
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obnaża ludzką pychę, która prowadzi do odrzucenia Bożej łaski, a w konsekwencji do sa-
mozagłady – wygnania z rajskiego ogrodu. Pycha zamienia  podarowaną  przez  Stwórcę 
harmonię w rozchwianie i chaos.  Zerwanie owocu z drzewa poznania dobra i zła winniśmy 
odczytywać jako metaforę niepohamowanych ludzkich pragnień, które niszczą życie prze-
kazane nam przez Pana Boga w całej jego pełni i pięknie. 

Mateusz  Ewangelista  opisuje  samotność  Jezusa  podczas czterdziestodniowego postu 
na pustyni.  Jego  duchowe  zmaganie  staje  w  wyraźnej  opozycji  do  postawy pierwszych 
rodziców w raju. Wnosi zwycięstwo nad pokusą i złem oraz nadzieję zbawienia. 

Duchowa walka – wzmocniona przyjęciem  słowa Bożego – stanowi jeden z elementów  
chrześcijańskiej  tożsamości.   W  najgłębszym  sensie,  jak  pisał  papież  Benedykt XVI, 
chodzi „o walkę z grzechem  a ostatecznie z Szatanem  to walka  która  angażuje całego 
człowieka i wymaga zachowania czujności”. 

 
Drodzy Bracia i Siostry! 
3. Uznając własne grzechy, w pokorze powtarzamy dzisiaj za Psalmistą:  „Zmiłuj się na-

de mną,  Boże,  w swojej łaskawości  w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją niepra-
wość” (Ps 51,3). Podejmujemy doroczne ćwiczenia wielkopostne, aby  zbliżyć  się  do  Bo-
ga. 

Obchodząc 25  rocznicę ustanowienia metropolii katowickiej, zapraszamy was do 
wspólnego dziękczynienia i świętowania. Jubileuszowe uroczystości zaplanowano na dwa 
kolejne dni.  W sobotę  25 marca br., o godz. 10.30, Biskup Gliwicki dokona w gliwickiej 
katedrze otwarcia I Synodu diecezjalnego.  O godz. 18.30, wyśpiewamy dziękczynne  Te 
Deum w katedrze opolskiej. Punktem kulminacyjnym rocznicowych obchodów będzie Msza 
św. pontyfikalna z  udziałem  Biskupów  Metropolii  Górnośląskiej  pod przewodnictwem 
Metropolity Katowickiego w katedrze Chrystusa  Króla  26 marca o godz. 12.00. Homilię  
wygłosi  Biskup Opolski.   Do  udziału  we  wspólnym  dziękczynieniu  zapraszamy wszyst-
kich wiernych naszej metropolii, duchowieństwo,  osoby  życia konsekrowanego  oraz 
członków  parafialnych wspólnot,  ruchów,  stowarzyszeń i przedstawicieli parafialnych  rad 
duszpasterskich, a także poczty sztandarowe. 

Idąc  za  przykładem  naszego  wielkiego Rodaka,  przyszłość  i  nowe  zadania podej-
mowane przez nas w ramach metropolii katowickiej powierzamy solidarnie Najświętszej 
Maryi Pannie. W Piekarach czcimy Ją jako Matkę Sprawiedliwości  i Miłości  Społecznej.  
W Rudach Raciborskich Maryja uczy nas pokory. Na Górze św.  Anny wspiera nas matka 
Bożej Rodzicielki, święta Anna Samotrzecia, „Łączniczka pokoleń”. Niech te dwie święte 
kobiety, a także święty Jacek, patron naszej metropolii, uczą nas mówienia  Panu Bogu 
„tak” oraz dodają odwagi w głoszeniu światu Chrystusowej Ewangelii  „Idźcie i głoście” – 
to nasza misja w metropolii i poza jej granicami! 

 
Na każdy dzień realizacji tej misji z serca wszystkim błogosławimy  w imię Ojca i Syna, 

i Ducha Świętego. 
 
Wiktor Skworc, Arcybiskup, Metropolita Katowicki 
Jan Kopiec, Biskup Gliwicki 
Andrzej Czaja, Biskup Opolski 
 
 



Intencje  mszalne 5 - 12 III 2017 
I NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  5 III  (kolekta na  Diecezję i Semin. Duchow.)                                                                                                                              
  8.00 – za + męża Karola Spende, rodz. Annę, Helenę i Ludwika Milan, siostrę Matyldę, 2  
             braci, bratową, teściów Anastazję i Feliksa Spende, 4 szwagrów, szwagierkę i ++  z  
             pok. Milan, Spende, Szyszka 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian 
 
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym          I-sza nauka przedślubna      
 
PONIEDZIAŁEK   -  6 III       
18.00 – za ++ rodz. Marię i Pawła Długosz, męża Ernesta, rodz. Emilię i Jana Samol, Urszu 
           lę i Damiana  i ++ z pok.  
 
WTOREK  - 7  III   
18.00 – do B. Op. przez wstaw. św. Jadwigi za Parafian; w intencji wszystkich Kobiet 
naszej Parafii; 1) za + matkę Lidię Frychel, dziadków Wiktorię i Emanuela Wieczorek i ++ 
z pok. 2) za + męża Bernarda Kloska, rodz. Helenę i Bernarda Kloska, Klarę i Rudolfa 
Bagsik, 4 braci, bratową Ilzę, szwagrów Jana i Alojza i ++ z pok. 3) za + syna Sławomira w 
2 r. śm. i ++ z pok. 4)za + dziadka Wincentego Pasterank w r. śm., babcię Dorotę, matkę 
Krystynę Roskosz, jej męża Ryszarda, ++ z pok. Pasternak, Milan, Góral, Szmidt, Brzęczek 
i d. w cz. c. 5) za + Herberta, Paulinę, Walentego Konieczny, Emilię iAdolfa Skrabania, 
Adelajdę, Rajnholda Daniel, syna Mariusza i ++ z pok. 6) w int. rocz. dz. Leny Matysiak 7) 
za ++ rodz. Karola i Margot Kapica, Józefa i Magdalenę Kosubek, dziadków z obu str. i ++ 
z pok. 8) za ++ rodz. Agnieszkę i Edmunda Miczka, Emilię i Władysława Rachwał, braci 
Edwarda i Jana i ++ z pok. 9) do B. Op. pw. MBNP i św. Jadwigi z podz. za otrzym.  ł. z pr. 
o B. błog. i dara Ducha Świętego oraz za + ojca Józefa Krajczyk z ok. ur i 10 r. śm. 
ŚRODA  - 8  III                                                                                                                                               
18.00 – do Miłosierdzia Bożego pw. MBNP i św. Jadwigi z pr.o zdrowie z ok. ur. i bł. dla  
                                                                                                                         całej Rodziny 
CZWARTEK  -  9  III                                                                                        
18.00 – za + Martę Brylską w 30 dz. po śm.                                                                                                    
 
PIĄTEK  - 10  III      
17.45 – za + Dietera Cipa, jego rodziców i dziadków z obu stron 
- Droga Krzyżowa                                                                          
 
SOBOTA  -  11  III   
18.00 - za + Gertrudę Pudło w I r. śm. 
II NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  -  12 III  (kolekta na nasz kościół oraz zbiórka na                          

                                                                                                                   dzieci w Afryce)                                                                                                                              
 8.00 – za ++ rodz. Łucję i Huberta Białasik, męża Herberta Kroll, rodz. Wiktora i Annę 
11.00 - do B. Op. pw. św. Jadwigi za Parafian; za + rodz. Fustyna i Jadwigę Szczeponik,  
             brata Gerharda, jego żonę Ilzę, Henryka i Gerdę Aplik, Jana i Annę Wątor, brata  
             Andrzeja i ++ z pok. 
14.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym          II-ga nauka przedślubna      



            

Ogłoszenia parafialne 
5 III 2017 

 
 

1. Dziś o 14.30 zapraszam serdecznie na Gorzkie Żale. Kazanie pasyjne głosi ks. Ra 
      fał Janiszek  z Pyskowic. W czasie Gorzkich Żali składamy ofiary na Boży Grób. 
  
2. Dzieci i Młodzież zapraszam na Mszę w piątek.  

 
3. Kandydaci do Bierzmowania w czwartek.  Bierzmowanie 26 kwietnia we Wieszowie. 
 
4. W Wielkim Poście Msze św. w piątki będą o 17.45. Po Mszy św. Droga Krzyżowa. 
 
5. W przyszłą niedzielę po Gorzkich Żalach II-ga nauka przedślubna. 
 
6. W marcu są wolne intencje Mszy św.: 17,20, 24,28, 29, 30 
 
7. Sprzątanie kościoła Ziemięcice: 11 III - Stefański, Burda, Glagla, Wojnar, Chludziń-

ski, Piecha, Ibrom, Ksionsyk. Klucz u kościelnego. Nie zamykamy kościoła jeśli  
sprzątanie jest rano. Kto w danym dniu nie może to niech się zamieni, aby nikogo nie  
brakowało.  

 
8. Bóg zapłać za Wasze dzisiejsze ofiary potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego.  W 

przyszłą niedzielę kolekta na nasz kościół oraz zbiórka na dzieci w Afryce. 

 

 

 

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 

 
 

Św. Jadwigo, módl się za nami! 
 
 
 
 
 
 

Zapowiedzi przedślubne 
I. Pycha Dominik, Tarnowskie Góry i Kulosa Anita, Ziemięcice 
 
 

KANCELARIA: wtorek 18.30 – 19.00,    czwartek 9.00 – 9.30    tel.: 32 233 68 16 

Konto  parafialne:  Bank PEKAO S.A. I Oddział w Gliwicach ul. Berbeckiego 4 

Nr rach.:   86 1240 1343 1111 0000 2359 2485 

CARITAS  Parafii pw. św. Jadwigi:  bank  j.w.   Nr  rach.: 15 12401343 1111 0000 2359 2502  


